
Бази практик 

Упродовж перших двох років навчання на факультеті природничо-

географічної освіти та екології студенти спеціальності «Біологія» вивчають 

теоретичні курси з дисциплін ботанічного і зоологічного циклів, на третьому курсі – 

дисципліни «Ґрунтознавство» (географи – на другому курсі, дисципліну «Основи 

ґрунтознавства і географія ґрунтів»).  

По закінченні вивчення теоретичних і лабораторних курсів з метою 

закріплення отриманих знань, в кінці кожного року, починаючи з травня і 

закінчуючи червнем, студенти проходять навчальну практику з данного предмету, 

яка сприяє набуттю ними навичок натуралістичної і краєзнавчої роботи, розширює 

та поглиблює їх знання, отримані під час лекцій та лабораторних занять. 

Закріплюючи отримані знання, навчальна практика формує норми правильної 

поведінки, бережливого ставлення до природи і здатність оцінити не лише красу, а й 

вразливість всієї екологічної системи,якій належить і людина. 

Навчальна практика з ботаніки та зоології складається з екскурсій у природу і 

обробки зібраного матеріалу, оформленні звітності у вигляді щоденників практики 

та фото звітів, презентацій слайдів, а також теоретичної частини – вивчення 

латинських назв представників царств Рослини і тварини. З біогеографії під час 

екскурсій проводяться описи конкретних біоценозів, вивчаються їх рослинний, 

тваринний склад тощо. Під час практик з ґрунтознавства знайомляться з 

конкретними типами ґрунтів, описують їх, закладаючи ґрунтові розрізи, попередньо 

відвідують Музей ґрунтознавства у НУБІП.  

Навчальна практика з ботаніки проводиться на базах „Берізка” (Київська 

обл.), „Сула” (Полтавська обл.), та у науково-навчальному центрі 

„Синевир”(Закарпатська обл.). 

З початку заснування нашого факультету, починаючи з 1972 року, польова 

практика проводилася на базі «Берізка», що розташована біля Київського моря, 

неподалік с. Лютіж Вишгородського р-ну Київської області. Вона розміщена в 

сосновому лісі і була цілком комфортабельною, оскільки задовольняла усі умови 

проживання, харчування, дозвілля. Студенти проживали в 2-3 місних будиночках з 

усіма зручностями. В будиночках завжди була холодна і гаряча вода, на території 

бази знаходились кухня, мангал, об’єкти дозвілля: столи настільного тенісу, 

волейбольний майданчик, гойдалки, альтанки для відпочинку. Проходячи польову 

практику, студенти знайомилися із видовим різноманіттям даного регіону, збирали 

рослини і ловили комах, виготовляючи гербарії та ентомологічні колекції, які 

згодом використовували для майбутніх поколінь студентів під час лабраторних 

занять та лекційних курсів як унаочнення та роздатковий матеріал. Студенти 

знайомилися з флорою і фауною нашого краю та її видовою різноманітністю. 

Під час цієї практики для студентів обовязково організовували екскурсію на 

Лютізький плацдарм і музей-заповідник «Битва за Київ у 1943 році», що 

знаходиться на околиці с. Нові Петрівці (Вишгородського району, Київської 

області) та є важливою пам’яткою часів Другої світової війни, що дає змогу 

побачити на власні очі усі етапи військових операцій тих часів. 

Після аварії на Чорнобильській АЕС проходження навчальної практики на 

вказаній базі було призупинене через високий рівень радіації і заборону купання у 



зв’язку з відкладанням на дні водосховища (Київського моря, на березі якого 

розташована база) так званого «радіоактивного мулу». На сьогодні проводиться 

активна робота щодо розбудови даного стаціонару.  

Тривалий час (до 2018 року) навчальна практика з ботаніки проводилася на 

базі «Сула», розміщеній в долині р. Сула серед правічного дубово-кленового 

лісу поблизу м. Лубни Полтавської області. Під зеленим шатром лісу навколо 

сонячної галявини розмістилося кілька деревяних та цегляних будиночків, клуб, 

їдальня, спортивні майданчики, альтанки для відпочинку, куточок відпочинку з 

фонтаном. Дерев′яні будиночки розраховані на проживання 3-4 студентів. На базі 

були створені всі необхідні умови для навчання, проживання, харчування та 

дозвілля. Крім того для студентів організовували екскурсії до Мгарського 

монастиря, який завжди відігравав видатну роль в духовному житті України, міні-

зоопарку, що знаходиться на його території, страусову ферму, до кінно-спортивного 

клубу, лісотехнічного коледжу, на біостанцію лікарських рослин – провідну 

установу в галузі лікарського рослинництва (с. Березоточа). Збір рослин для 

гербарію та ентомологічних і зоологічних колекцій проводили в урочищі Лиса гора, 

що характеризується багатим видовим різноманіттям. Щодо практики з 

ґрунтознавства, даний стаціонар був особливо цінним, адже на цій території 

представлено аж 6 типів ґрунтів. 

 

 

 
Вказівник біля в’їзду на базу               доц.Настека Т.М. проводить практику з        

біогеографії 



 
Доц. Лагутенко О.Т.,                                                 на березі р. Сула 

практика з грунтознавства 

 
Екскурсія на станцію лікарських рослин  Екскурсія до Лісотехнічного коледжу 

(с. Березоточа) 

 

Починаючи з 2011 року, студенти проходять начальну практику на базі 

навчально-наукового центра НПУ імені М.П.Драгоманова, розташованого у 

мальовничому куточку Міжгірщини на Закарпатті, поблизу с. Колочава, на 

території Національного природного парку „Синевир”, де знаходиться одне з 

семи природних чудес України озеро Синевир; річка Теребля проклала свій шлях 

між лісистими горами; мінеральні джерела б’ють цілющими ключами; незайманість 

оточуючої природи вражає; культура і традиції бойків поєдналися в архітектурному 

стилі дерев′яних будиночків, церков, колиб. 

Саме тут, в урочищі Квасовець, розташований наш навчально-науковий центр. 

Окрім екскурсій у природу, студенти мають змогу відвідати екскурсії щодо 

ознайомлення з місцевими пам’ятками природи (озеро Синевир, водоспад Шипіт с. 

Пилипець, гейзер біля с. Вучкове Хустського р-ну, екскурсія на оз. Дике у праліси, 

болото Глухоня з комахоїдною рослиною Росичка, полонина Красна, г. Топаз), 

історії та культури (залишки лінії оборони Арпада, музей під відкритим небом 

«Старе село» у с. Колочава, центр лозоплетіння (с. Іза), руїни Старого замку у м. 



Хуст). Також цікавими є тематичні екскурсії: на ферму буйволів (з контактним 

зоопарком), оленячу ферму, Центр реабілітації бурих ведмедів на території НП 

«Синевир», монумент Карпатській бджолі в урочищі Петровець поблизу с. Вучкове 

і селекційну пасіку-репродуктор, форельне господарство та «Долину вовків» тощо. 

Під час проходження практики студенти мають можливість відвідати 

самобутні колоритні місцеві заходи – Свято вівчара (вигін овець на полонину) та 

свято «Ріплянки», що традиційно проходять у першій-другі декаді червня. 

 

 
Урочище Квасовець                                    Садиба навчально-наукового центру  

 
Групове фото на згадку 



 
Залишки лінії оборони Арпада                           Вздовж р.Теребля 

 
Джерело з цілющою водою 

 
Озеро Синевир                                          Прогулянка по озеру на плоті 



 

 
Центр реабілітації бурих ведмедів на території НП «Синевир» 

 

 
Екскурсія у «Долину вовків»                                   Білий полярний вовк 



 
Руїни Старого замку у м. Хуст 

 
 Буйвол Гриша з Буйволиної ферми            Дегустація страв з молока буйволиці     

  
Мешканці контактного зоопарку 



 
           Екскурсія на Оленячу ферму                                  Олень благородний 

 
Свято Ріплянки у «Старому селі» (с. Колочава) 



 
Свято вівчара (вигону овець на полонину) на Міжгірському перевалі 


